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her hewuste rapport gesn juist oordeel is af te leiden omtrent de mindere 
kosten der stoombrandspuiten in vergelijkiug met de gewone. 

,,Leest men her rapport oppervlakkig, dan zoude men tot de conelusie 
kunnen komen, dat eerstgsnoemde machines, 66k nit sen economiseh oog- 
punt heschouwd, te verkiezen waren boven andere brandspuiten; maar 
wanneer men west, dat volgens onze laatste stedelijke, hegrooting het on- 
derhoud aan de stoombrandspuit veer een jaar op f 1400 is geraamd, 
tegen f 3300 veer ongeveer 40 stuks andere brandspniten (dus p. m. 
f 82,50 per stuk), dan is her reeds veer sen ieder duidelijk, dat her 
onderhoud van ddne stoombrandspuit ongeveer gelijk staat aan zsstien stuks 
andere brandspuiten. 

, W a r e  nu het onderhoud veer beide soorten van werktuigen in her rap- 
port genoemd, dan zoude bet mij niet hebben verwonderd als hut gelde- 
lijke voordeel, nog aan de weinig goede Engelsche brandspuiten (gewone) 
ten deel ware geworden." 8. B. Wz. 

W a t e r s t a a t s - k a a r t  v a n  N e d o r l a n d .  Dezer dagen is her eers~e 
blad verschenen eener veer de kennis "van ons land hoogst belangrl]ke 
kaart, en die zeker in eene dringende behoefte voorziet, namelijk die van 
den Waterstaat in Nederland. 

Wel hestaan er gedeelteli]ke kaarten van die soort, o. a. de zecr naauw- 
keurige waterstaatskaart van Rijnland, en hehben de meeste waterschappen, 
rivier- en po|derhssturen hunne eigen kaart ;  maar sr ontbrak eene atge- 
meene kaart,  veer her publiek verkrijgbaar. 

Op last van den Minister van Binnenlandsehe Zaken werdt die thans 
vervaardigd, onder toezigt van den inspeeteur van den waterstaat in alge- 
meens dienst ~F. W. Conrad sn den luitenant-kolonel van den generalen 
staf J. A. Besier. 

Tot grondslag der kaart ,  die op de sehaal van 1 : 50,000 is genomen, 
dient de typographische en milit.aire kaart des Rijks. Daarop zullcn, onder 
meer, worden aangeduid: de polders met hunne zomerpeilen en grootte; 
de sluizen en molens tot water-ontlasting; de boezems, met de gemiddelde 
hoogste en laagste standen; de waterstanden van de zee en de rivieren; 
de voorname havens, met korte besehri~ving; de zee- en rivierdi]ken, met 
hunne hoogte en verdedigingswerken ; de schut-, keer,  inundatie- en andere 
sluizen, met hunne afmetingen en kerfs beschrijving van bsstsmming on 
gebruik; de overlaten en kunstwegen. 

t ie r  zal dus sene uitmuntende kaart ter raadplsging zijn veer allen die 
bij waterstaats- eu polderzaken hslang hebben, en eene goede aanleiding 
kunnen worden veer he6 maken eener grondige heschrijving van den wa- 
terstaat en poldertoestand van Nederland. 

Die hesehri]ving zou wijzen op hot vele merkwaardige, dat in ons land 
in dit opzigt is tot stand gebragt, van de groots~he werken nit voorleden 
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tijd, en van de eigenaardige wljze waarop de volksgeest in ous land werk- 
zaam was, om in tijden toen er elders hog bijna geen staatsleven was, 
bier overal in klelnen kring gemeensehappelijk her algemeen welzljn te 

hevorderen en voor de gezamenlijke belangea zorg te dragen. 
Maar reverts zou die beschrijving aantoonen, hoeveel er hog te verbe- 

teren valt, hoeveel streken nog aehterlijk zijn in eene goede regeling van 

hunnen waterstaat. 
,,Wij zijn her water meesler" is eene eigenaardige Hollandsche uitdruk- 

king, maar die laug nog niet overal en op alle tijden waar is, en helaas 

b]ijft dikwerf tot groot nadeel voor velen, her water de meester. 
Her water, die eerste voorwaarde voor alle groeikraeht, leven en ont- 

wikkeIing en de rijke bron van welvaart,  waar de menseh in staat is 
zijn werking te regelen, in her gebrek daarvan te voorzien, zijnen loop 
te rege]en, en de overmaat af te weren, maar evenzeer de gedttehtste vijand, 
waar her 6f als stilstaand binnenwater en doorsijpelend kwelwater de 
gronden drassig msakt en welige groeikraeht belet,  df gezond voedzaam 
gras in een slap en krachteloos voedsel doer verkeeren, df wel als mag- 
tige vernieler optreedt, wanneer her de banden waarmede de menseh bier 
zljnen loop regelde, verbreekt, en ouze akkers eu weiden in m~erea ver- 
andert en groote rijkdommen verzwelgt. 

In dien laatsten vorm treft het onheil, dat het water stieht, her meest 
de aandaeht, eu onder onze volksrampen staan de overstroomingen bijna 

bovenaan. 
En toch ~'elooveu w].j te kunnen beweren, dat ~e ]moFe ~a~erst=~diaar- 

lijks meer schade stieht; meer winst doer derven, dan door de vernielende 
watervloeden van zee en rivier van tijd tot tijd wordt te weeg gebragt. 

Wij aehten dat de opbrengst en waarde van alle laaggelegen gronden 
verdubbelen kan, wanneer men inderdaad ten allen tijde her water~eealar 
is en blijft, en men algemeen tot her inzigt zal gekomen zion, dat de 
laagage waterstand steeds de besge is. 

Haal Holland, dat nu voor een groot gedeelte veelal nog met den 
waterspiegel gelijk is, zoowel in winter ale zomer, een paar voeten dieper 
uit her water, en de vermeerderde toevoer der zuivelprodukten op onze 
marktea zal toonen, hoeveel dat overtollige water tot nu toe jaarlijks wegvrat,  
en welke rijk~ rente ieder nieuwe molen of liever nieuw stoomgemaal en 
elke verbeterde waterleiding afwerpt. 

Maar daartoe moet hog een geest van wakker worden over vele polder- 
en watersehaps-hesturen heenvaren, over zooveel hesturen die meenen genoeg 
gedaan te bebben, als her maar niet s]echter is dan voorheen, en wier 
oogen de zaken alleen ziea zoo als zij zijn, en niet zoo als zij konden 
wezen; die zieh bij een bloot administratief beheer bepalen, en niet ge- 
voelen dat zij, ann win de gemeensehappelijke belangen z[jn toevertrouwd, 
deze verwaar~oozen, wanneer zlj de werken van den watersta~t nie~ i~ 
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overeenstemmlng hrengen met de eisehen van den verbeterden landhouw 
van onzen tijd, waarvoor overlast van water hot door afzonderiijke kracht 
meest onoverkomelijk beletsel is. 

l~oge de uitgaaf van deze kaart daartoe kraohtig bijdragen. Als veer 
aller oogen met zwarte vlekken de ellendige toestand van menigen polder 
staat afgeteekend, naast de lichtgekleurde streken, waar de plantengroei 
in vochtigen, maar watervrijen grond, zieh in al haar kraehtontwikkelen 
kan, - -  dan voorzeker zal dit eene opwekking veer velen zijn, om zorg 
te dragen dat binnen den kortst mogelijken tijd eene herziene uitgaaf meet 
volgen, waarbij tal van peilen tot lager diepte zijn gezonken, kaden 
en dijken zijn omhoog gerezen, sluizen in lengte en breedte hebben ge- 
wonnen, vroegere plassen zijn drooggemalen, half verdronken boezem- 
landen in polders zijn verkeerd, melons veer hot grootste deel in stoom- 
werktuigen veranderd, on die stoomwerktuigen in aantal vertienvoudigd 
zijn, - -  want alleen door een kraohtig, steeds onderhouden en aanwak- 
kerend vuur, kan uit Nederland de logge watergeest women verdreven, 
die reel onheil sticht en reel welvaart belemmert. (Haarlemm. Ct.) 

Veez iek te .  De onvorsehilligheid en achtelooshoid van vole veehouders, 
tot voorkoming van bosme~ting van hun vee, is zoo gro~t, dat zij zich 
niet de minste opotfering, zelfs geene moelte willen getroosten, en zoo 
doende sehuld women van hun eigen ongeluk en war daaruit veer de 
buren enz. volgen kan. Doze aehteloosheid wordt bij velen nog versterkt 
door her, zelfs tegenwoordig hog bestaande, ongeloofaan hesmetting. Dat 
bij zoodanigen volslagen onwil vau vole menschen de beste bestaande po- 
licie-verordeningen der gemeenten niet in staat zijn eene zoo hoogst be- 
smettelijke ziekte tot staan te brengen, laat zich duidelijk bevatten. Bij 
velen is dat ongeloof zoo sterk, dat zij bij de duideJijkst sprekende be- 
wijzen nog niet te overtuigen zijn; zoo b. v. kwam ik deze week bij eenen 
eigenaar, waar veer hot eerst de ziekte was uitgebroken, terwijl her vee 
reeds eenigen tijd opgestald was en er in die buurt nog geene zieken 
waren geweest. Mijne navorschingen om den oorsprong der besmcttingop 
te zoeken, bleven echter voorloopig vruchteloos, daar men op elk mijner 
vragen ontkennend antwoordde, en or, naar hun oordeel, geene besmet- 
ring ken bestaan, en er aan geene andere oorzaak te denken vie] dan dat 
hot er van Boven was opgesmeten; later mijn onderzoek voortzettende, 
vvrnam ik dat de man tevens slagter was en in de laatste twee ~ drie 
weken, alleen bij ddnen eigenaar, niet minder dan 19 zieke rnnderen had 
geslagt, on, bij hot ongeloof aan de besmettelijkheid, zeke.r ook wel niet 
te reel voorzorgsmaatregelenlzal genomen hebben om zijn eigen vee te bewaren. 

Op de resultaten der geneeskundige behandelSng kan men, even als 
vroeger, niet hot minst rekenen, daar een geregeld gebruik van genees- 
middvlen tot do zeldzaamheden behoorg~ vooral op stallen waar vole zieken 


